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MIAB har utvecklat en unik process för att rena
processluft från lösningsmedel, VOC*.
MIAB:s system ger en kostnadseffektiv lösning för
kontroll av VOC i processluftströmmar.
MIABs anläggningar är flexibla och kan användas
i de flesta förekommande driftsfall.
MIAB grundades 1989 och har nu mer än 60 levererade
reningsanläggningar.
* VOC, volatile organic compounds

Vi finns med Er - från order till färdig anläggning

Skräddarsytt

Tillverkning

Leverans

 IAB är en komplett leveranM
tör som har specialistkompetens inom processteknik,
tillverkning och idriftstagning
av anläggningar.

 illverkningen börjar efter
T
att anläggningens layout
utformats tillsammans med
kunden.

MIAB levererar direkt till er.
Vi monterar och startar upp
anläggningen.

 i utreder, offererar och konV
struerar anläggningen så att
den passar kundens behov.

 IABs reningssystem är
M
automatiskt och kräver ett
minimum av övervakning och
kontroll.
 i har serviceavtal som är anV
passade efter kundens behov.

MIAB systemets funktioner
 MIABs system är mycket flexibelt och kan användas för alla driftsformer, från intermittenet drift
till kontinuerlig drift. Detta innebär ett system
som är kostnadseffektivt, både med tanke på
investering och driftskostnad.
 Aktivt kol används som adsorbent för att det har
de ojämförligt bästa fysikaliska egenskaperna i
en jämförelse med andra adsorbenter. Aktivt kol
består av ett stort antal olika storlekar av porer.
Detta innebär att det aktiva kolet kan adsorbera
ett stort antal varierande typer av lösningsmedel
som förekommer eller kommer att förekomma i
processluften. Det är framför allt denna egenskap
som gör att aktivt kol är överlägset som adsorbent.
 Den katalytiska förbränningen drivs med elektricitet. Detta främjar möjligheten till användningen
av miljövänlig elenergi som gynnar en minskning
av CO2 utsläpp i atmosfären. MIABs system är
konstruerat så att det använder det adsorberade
lösningsmedlets energi för att radikalt minska
behovet av övrigt energitillskott under regenererings/desorptionsfasen.
 Adsorptionen består av fasta kolbäddar. Fördelen med fasta bäddar är att desorptionsfasen är
flexiblare och enklare i jämförelse med roterande
system, där desorptionen måste pågå kontinuerligt. Med MIABs system regenereras det aktiva
kolet när filtren är mättade med lösningsmedel.
Detta medför en avsevärt lägre driftskostnad.

Koncentration

 Den unika konstruktionen gör att lösningsmedelskoncentrationen under desorptionen är i det
närmaste enhetlig. Ett resultat av detta är att
förbränningsenheten kan konstrueras för en lägre
och jämnare koncentration vilket resulterar i en
lägre energiförbrukning.
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PRODUKTER
Sedan starten 1989 har MIAB, Mölnbacka Industri AB Sweden legat i framkant
på utvecklingen av luftreningsanläggningar för bl.a lackerings- samt polyesterindustrin. Genom att rena processluft från lösningsmedel med adsorptionsfilter, åstadkommer MIAB med sina anläggningar en effektiv rening med mycket
låg energiförbrukning. Detta är avgörande då koldioxidutsläppen måste hållas
på en så låg nivå som möjligt.
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För stora luftmängder och låg VOC-koncentration.
Denna typ är lämplig för stora luftflöden med relativt
låg koncentration av lösningsmedel.
De flesta utsläpp har låg koncentration av lösningsmedel i processluften, till exempel lackeringsprocesser.

Engångskol utan regenerering.
Rening av processluft med engångskol. Denna typ är
lämplig vid relativt små luftflöden och små mängder
lösningsmedel.

För utsläpp med hög VOC-koncentration.
Reningsanläggningen är av typ MIAB D, katalytisk
förbränning.
Denna typ är lämplig vid relativt små luftflöden med
hög halt av lösningsmedel, VOC (Volatile Organic
Compound).

MIAB F
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TEKNIOLOGI

MIAB FD
Systemet består av två enheter:

processluft

•
•

En adsorptionsenhet med aktivt kolfilter och huvudfläkt.
En katalytisk oxidationsenhet.

1.
2.

Luften renas och lösningsmedlet koncentreras i kolfiltret.
Regenerering av kolfilter och destruktion av lösningsmedlet
i oxidationsenheten.

Steg 1

ren luft

Steg 2

Processkontroll
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KONTROLLSYSTEM

MIABs reningssystem är helt automatiskt och
kräver ett minimum av övervakning och kontroll.
När produktionen i fabriken börjar startar reningsanläggningen automatiskt. När produktionen
stoppas i fabriken känner systemet av att inget
lösningsmedel kommer till reningen och stoppas
då automatiskt.
När produktionen är i drift kontrolleras och styrs
reningssystemet av en PLC som får signaler av
sensorer i systemet.
Det operativa systemet kan fjärrstyras dels av
kunden och dels av MIABs servicecenter. Alla
driftsparametrar kan med omedelbar verkan bli
justerade, för att erhålla en högsta nivå av driftsekonomi och reningsgrad.

Alla anläggningens parametrar registreras och
loggas för att säkerställa anläggningens funktion och höga tillgänglighet.
Några exempel på parametrar som loggas är
tillgänglighet, mängden av destruerat lösningsmedel, energiförbrukning, driftstid, reningsnivå, processrelaterade informationer som
alarm, temperaturer och tryckfallsinformationer. Alla avvikelser blir automatiskt rapporterade till MIABs servicecenter via e-mail.
Systemet kan löpande producera rapporter
som beskriver anläggningens tillgänglighet samt
även den destruerade mängden VOC.

Processbilden visar all processinformation.
Alla parametrar kan kontinuerligt visas som grafer och de är lätt tillgängliga för justeringar eller ändringar.

KUNDER

Nova Flex • TTS/Hanse Group • Kvänum Kök • Drewpol • Mc Neil • Bordörren • Dooria • Snickarper • Kvänum kök • Scandinavian Kitchen • Hanse Yachts • Hallberg-Rassy • Marmite • Nimbus Boats • Magneti Marelli • Henkel • Plastic Padding • Peltor
• Svedbergs • Väderstad-Verken • Xylem Water Solutions • Laxå Special Vehicles • Aspen • Euromaint Rail • Ryds Båtindustri •
Perstorp Specialty Chemicals • Windy Scandinavia • Tepron/Goodrich • Sanplast • Norway Boats • Gofab • Eko Door • Volvo Truck
• Dynawind • Orregent • EMO • JS Plastmontage • AB Kandre • Muscle Machine • ABB • Kami AB • Sapa Autoplastics • Tryckerigården • AMB Industri • Dynapac • Berger Levrault • Ursvik Industri • PTI, USA • Plastal • McWhorter • Greiff • Sam-Lack • IFÖ
Sanitär • Statoil Europarts • Chris Bee Products • Deje Industri
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